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Una petita joia d’un dels grans autors
de la literatura russa
Viazovnín, un home de món que de mica en mica ha anat perdent la seva fortuna, decideix tornar a la finca familiar, on es
fa molt amic del seu veí Krupitsin, tot i que tenen poc en
comú: mentre que l’un és culte i elegant, l’altre és descurat i
poc instruït. Els dos amics deixen passar els dies mandrosament, fins que Krupitsin aconsella Viazovnín de posar ordre en
la seva vida i casar-se, per la qual cosa s’ofereix a presentarli unes quantes candidates que bé podrien merèixer la seva
consideració. Però com triar la més convenient? I sobretot, què
suposarà l’entrada d’un element femení en la seva amistat,
fins aleshores de pedra picada?
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—¿Què hi ha de més preciós per a una dona que
la llibertat? —exclamà ella finalment.
—Però, permeteu-me —la va interrompre en Piotr
Vassílitx—. ¿Per què necessita una dona la llibertat? ¿Què en faria?
—¿Com? ¿I per a l’home sí que seria necessària, a
parer seu?
—Per a l’home tampoc! ¿De què li serviria? Un
home lliure, com tothom sap, o bé s’avorreix o bé
fa ximpleries.

IVAN TURGUÉNEV
(Oriol, Imperi Rus, 1818 Bougival, França, 1883)
Considerat el més europeu dels escriptors russos, fou venerat
per Gustave Flaubert i Henry James. En canvi, les seves relacions amb els novel·listes russos van ser força complicades:
Dostoievski i Tolstoi van menysprear públicament les seves
obres, però no va dubtar a demanar-li diners quan ells es van
arruïnar. Especialment tempestuosa fou la seva relació amb
Tolstoi; els dos escriptors van passar disset anys sense dirigir-se
la paraula i fins i tot van estar a punt d’embrancar-se en un duel.
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